Referat fra regiontreff Utekontakter/Ungdomskontakter – Region NordØst
Sted: Elverum 3. Desember 2010-12-10
Tilstede:
Sven Kaare Sunde, Line Marie Silkebakken, Laila Jensbak Nysæter, Sara Flesvik, Rune
Skaar, Kari Håland Thomassen, Stine Tøndevold, Kristin Hovden, Tone Opsahl,
Marianne Åbakken Farstad, Pål Andrè Moen, Ellinor H. Konradsen, Torbjørn Foldvik,
Anne Brodalen, Mariann Løvbak, Ingvild H. Söderberg

Program
Valgt å ikke benytte eksterne forelesere. Nestleder LOSU har meldt forfall.
Lars ønsker velkommen.
Nyhet: LOSU dekker reise til regionsamling
En time på runden
- Lunch

Runden fortetter
Fagsaker til diskusjon
3 saker
- Taushetsplikt/tillit
- Hva avgjør hva dere jobber med? Tidsbruk, ute, inne etc.
- Åpent - eventuelt

Runden
Østre Toten
Organisatoriske endringer, Ungdomskontakt nå organisert i NAV f.o.m. 1/10.2010
Opprettet ungdomsteam med 2 ansatte pluss ungdomskontakt.
Jobbes med hvor fokus skal være, dvs. stillingsinstruks, også navn på stilling. Fast
arbeidstid 8 – 16.
Forslag politisk på å flytte stillingen tilbake til kultur, men svært usikkert.
Brumunddal/Ringsaker
Ungdomskontakten har jobbet med undersøkelsessaker Barnevern med små barn!
Det er nå opprette 4 nye stillinger i BV, så oppgavene for BV vil avta/opphøre. At
oppgavene har vært knyttet til familier med små barn har vært en fordel med å
opprettholde rollen som ungdomskontakt i møte med ungdommer.
Nytt kjøpesenter. Har hatt mye støyproblematikk i byggeperiode. Masse tekniske
utfordringer og lite informasjon. Tjenesten har vært lite tilgjengelig p.g.a.
bygningsmessige hindringer, gravearbeid, mangel på strøm, vann, telefon osv.
Må jobbe seg inn igjen i ungdomsgruppa. Ordinære aktiviteter har gått som vanlig.
Hamar
Fått igjen leder, Camilla.
Mye uro blant ungdom, kriminalitet o.s.v.. Flere plasseringer.
Har vært noe stille siste periode.
Har også hatt oppussing, og fått noe midler til møbler inventar.

Fortsatt 4 stillinger.
Driver jentegrupper på ungdomsskoler. Har også noe gruppetiltak i regi av BV.
Fokuserer mer på gruppevirksomhet, samt å bli uunnværlig for kommunen og
ungdommer.
Er med i prosessen omkring organisering. Vurderes å benytte leder som SLT
koordinator.
Lite besøkende, få møter med ungdom på oppsøkende.
Seaside(Riverside) har utvidet tilbudet med turer og miljøskapende aktivitet. UNO
ungdomskafè drar også noen ungdommer.
Stange
Fortsatt 3 stillinger.
Stadige trefftider på skoler, brukt mye penger.
Har aktivitetsgrupper, har hatt 10 plasser men har nå kun 5. Mange på venteliste.
Fyller opp med 5 til på nyåret.
Har egen bil, 7 seter.
Noe individuell oppfølgning, flere MST saker.
Mer samarbeid med BUP, økning i selvskading.
Organisert i Kultur og Fritid.
Skal ha en åpen dag i julen, men tilgjengelig mobil facebook.
Har en ungdom plassert som alternativ skole. Følger ukeplan sammen med UK.
Gjøvik
Omorgansiert og flyttet, samlokalisert med fritidsavdelingen.
Ny arbeidsplass, ny arbeidstid, nye kollegaer.
Mange like arbeidsoppgaver, og har fortsatt de samme samarbeidskontaktene.
Driver fritidsgrupper som før, 2 grupper med 8 deltagere.
Forteller om prosjekt ”Ungdom Tilbake”. Finansiert av straksmidler staten.
Plukket ut 6 gutter i samarbeid med skole. Tilbys arbeid inntil 6 timer pr. Uke utenom
skoletid, enesamtaler, familiesamtaler og nettverksmøter.
Mål: Tilbake til skolen og holde seg innenfor lovens rammer.

Lillehammer
Har nå besatt alle 3 stillingene. Får til mer, bl.a. mer felting og arbeid på alle 3
ungdomsskoler.
Organisert under helsestasjon, og har mye samarbeid med helsesøstre vedr.
jentegrupper.
Lite ungdommer ute, har hatt jevnt besøk, mellom 15 og 25.
Jobbet noe med rusproblemer.
Har hatt noe uheldig utvikling blant mindreårige flyktninger.
Samarbeider bra med BUP.
BUP dekker bl.a. kursing innen kognitiv terapi. Ser ut til at flere begynner å få opp
øynene for Utekontakten, uten å føle at de går dem i næringen.
Synes de treffer godt i forhold til ungdomsgrupper.

Har drevet guttegrupper, har ikke mer penger. Har søkt om penger for å videreføre
guttegrupper.
Sitter også i en samarbeidsgruppe med NAV, 3 møter pr. halvår.
Alle skolene har sosiallærer, men de arbeider forskjellig og har forskjellig
stillingsprosent.
Jobber også med psykisk helse i skole, bl.a. VIP prosjekt i V.G.S.
Elverum
Har nå 2 faste hele stillinger. Har også en leder som er godt kjent med innholdet i
tjenesten.
Kommunen har økonomiske utfordringer, så det kan skje kutt i fremtiden.
Jobber også med VIP i Videregående skole(ELVIS). Ny rektor, og det knyttes spenning til
arbeid innen psykisk helse.
Svært kaldt på oppsøkende.
Fått spørsmål omkring fagarbeid, og defineringer og forståelsen av hva vi driver med.
Viktig å ha en bevissthet omkring dette i møtet med andre instanser.
Har også et tilbud omkring aktiv fritid, hvor 2 personer arbeider med å skape bindeledd
mellom bruker og frivillige lag og foreninger. Ligger under kultur, felles leder med
Utekontakten.
Driver også natteravner.
Har også kontrakter med påtalemyndighetene omkring pålagte samtaler. Lillehammer
og Ringsaker har vært noe inne i dette.
- Slutt på runden
Lars avslutter runden med en oppsummering om at folk har et tydelig behov for å dele
informasjon omkring sin tjeneste.
Informasjon fra LOSU
Nedkjæringer og nedleggelse.
Åsnes vurderes nedlagt. Renate foreløpig i annen stilling.
Flere kutt også i regionen som sådan, Østre Toten, Gjøvik.
Ny logo vedtatt.
Ingvild legger frem forslag om å arbeide for å få stillingsbenevnelsen
Ungdomskontakt/Utekontakt skjermet.
LOSU arbeider videre med dette også med tanke på et europeisk perspektiv.
Jobbes også med en lovpålagthet. LO jobber også med dette.
Kurs for nyansatte utekontakter, Oslo. Finansieres av LOSU, rettet mot medlemmer.
Videreutdanning avlyst p.g.a. få søknader.

Opprettet elektronisk registrering for hver enkelt medlemstjeneste.
LOSU Facebook, legg dere til som venner/liker!
Ny høring omkring bedre samhandling mellom tjenester for barn og ungdom. LOSU har
levert høringsnotat, større oppmerksomhet på ungdom.
Vedr. dokumentasjon, ligger notat på nett. Utarbeidet av Monica.
Har kikket på et system som er laget av ansatt.
Vedr. reiseregning:
Scann del 2 skattekort, send til info@bergan-services.no
- pause
Eventuelle saker:
Neste regionsrunde – Satser på 1 dags samling våren 2011 – Hamar ønsker å være
vertskap. 2 dagers samling høsten 2011.
Benytter siste time til drøfting omkring 2 saker:
Taushetsplikt/opplysningsplikt
Hva gjør hva vi jobber med?
Diskusjonen som fulgte av disse sakene er ikke blitt referert, da referent også ønsket å
bidra i diskusjonen!

Sven Kaare Sunde
Ref.

